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Hoe belangrijk is goede microcirculatie?
Doel van het evenement
U een inzicht te geven in onze bloedcirculatie en vooral hoe belangrijk de
“Microcirculatie” is voor onze totale doorbloeding. Een verstoorde microcirculatie
kan leiden tot diverse (chronische) gezondheidsklachten.

Beschrijving
Chronische klachten en chronische aandoeningen bedreigen ons gezond zijn.
Chronische pijn, doorbloedingsproblemen, een verstoord slaapritme en problemen
met de stofwisseling eveneens. Middels een nieuwe therapie kunnen deze klachten
verholpen worden. Een goede doorbloeding van het hart- en vaatstelsel is essentieel
voor het behouden van een goede gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek van, o.a. Prof. Dr. Med. Rainer Klopp van het Instituut
voor Microcirculatie in Berlijn, toont aan dat juist de microcirculatie het belangrijkste
deel van de doorbloeding is. Uitleg over doorbloeding, wat microcirculatie is, hoe het
werkt, hoe BEMER het beïnvloedt, hoe de BEMER toepassing eruit ziet en welke
mogelijkheden het heeft, zijn onderdeel van deze voordracht. De presentatie wordt
ondersteunt door unieke opnamen van microcirculatie.

Vereisten
Kom voor een interessante lezing naar de "Huiskamer van Best" gevestigd in het
Cultuurspoor Best, de culturele hotspot van Best met multifunctionele ruimtes
Deze lezing is gericht op alle gezondheidsbewuste en in gezondheid geïnteresseerde
mensen.
Voor het beantwoorden van al uw vragen staan na afloop voor u de BEMER-spreker
en eventuele regionale BEMER Partners ter beschikking.
ENTREE GRATIS , aanmelding vooraf is verplicht
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